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Averto
Legado

endongerigos
lo stultecon!

Oni imagu.«*
ke post nur du monotoj ni
jam sukcesis vendi preskaü
20.000 (en vortoj: dudek mil)
de niaj kvarkoloraj varbfolioj
(vidu ia pasintan eldonon).
Estas Vera miraldo,^ cu ne?
Tarnen ne estas Horn facilel
AI ni mankas persono, Idu

povas transpreni Ia ekspeda-
don^ car ni planas novan
eldonon de Ia varbilo.

Se ni sukcesos en nia streba-
do, ni ne nur eldonos pli
bonan nov-eldonon, sed ec
eldonofn en Ia Angla, Franca

kaj Itala lingvojl

Interesitoj (t.e. laboremuloj)
sloibu al:^

Esperanto Hamburg
Klaus-Groth-Str. 95
2000 Hamburg 26

Ni ankaii gojas pri infomnoj au
proponoi, kiuj rilatas aspekton kaj

enhavon de nia kvarkdora varbfolio

Francoj por
Esperanto

En Franciookozis popolavocdonado pri
Ia kontraktoj de Maastricht pri ia evoluo
de ia Europa Komunumo. Grava punkte
de tiuj kontraktoj estis ia komuna mono,
kiun poiitikistoj kiel s-ro Gouweiier maiso-
te nomis Esperantc^monon. La Francoj
akceptis - kvankam "nur" je 51,5 % - io
"Esperantigon" de Eüropo...

BK



El Nia Urbo

Ekspozicio en Hamburg

PUUND
DEINE
yt

Daürigo de pago 1
Germana Esperanto-Asocio ebligis ol ni, aceti
la necesajn ekipalojn per rimarkindo finonca
subfeno, pro kiu ni estas tre dankemaj.

En komuna laboro

de la Hamburgaj
societoj, kiuj estas
en la Landa Ligo,
ni arongslastandon.
Sur la muroj ni mon-
tris afisojn pri Espe
ranto, iom garnitaj
per humuraj eldiroj.
Sur bretaro ni pre-
zentis superrigardon
pri la Esperanta lite-
ratu ro - de Ai^räcs

gis Zamenhof. Apude, sur komputora ekra-
no prezentigis la bozaj gromatikaj reguloj de
Esperanto en koloraj bildoj. Speciole magne-
ta montrigis nio ofisa tabulo, sur kiu ni prezen-
tis la celojn kaj intencojn de Esperanto per
serio de facile kompreneblaj bildoj kaj tok-
stoj. En lafono ekzistis angulo porsidi kaj pli
detale informi interesitojn. Sur tablo en la
mezo ni prezentis multajn diversajn prospek-
tojn, pri Esperanto
generale kaj ankaü
pri kvin diversaj
kursoj, kiuj ofertu
ion lau la diversaj
inklinoj de la unuo-
paj interesitoj. Oka-
zis iotumado por
gejunuloj, en kiu
eblis gajni senko-
stan partoprenon
en "Schnupper
kurs" (t.e, prova kurso). Pli ol 25 membroj
estis pretoj, defori ce la stände. Ni estas
speciale fieraj pri la fervoro, kiun portis niaj
membroj al la komuna afero. Tiel entute estis
investitaj pli ol 600 labor-horoj. Mio inve
Stade vers estis sukcesa! Ni demenstris al la
vizitanto| de la ekspozicio, ke Esperanto vi

vas, kaj ni estis surprizitaj pri la granda
intereso, kiun speciale la junaj homoj mon-
tris pri la Esperanto movado. Speciale dum la
semajnfinoj aroj de homoj siegis la afisan
tabulon kaj aüskultis. Kelkfoje nia stando de
] 6 Kvadrataj metroj ne estis sufice granda
porciuj vizitantoj. Kelkaj estisskeptikaj, mul-
taj estis ravftaj. Ofte la demandoj de
vizitantoj igis nin pripensi: Kial oni en
amaskomunildlojtiom malofteaüdas

ion pri Esperan
to?

-Kialoni ne instruas

la lingvon en lerne-
joj kaj popolaltler-
nejoj?
- Kial oni ne

enkond uka s

Esperanton en
EK? Tio estus vere

bonega afero. -
Ni tre gojis pri vizi-
to kaj intereso de

kelkaj prominentuloj de la privata televido
SAT 1 kajdeEOropo Unio, kiujhavisstandojn
en la sama ekspozicio halo. Multaj vizitantoj,
kiuj petis pri pliaj informoj, skribissiajn adre-
sojn en liston, kaj 60 ec aligis al la prova
kurso, kiu okazis la
20an de Septem-
bro. (Ec venis 25!)
La strecigo estis fruk-
todona. Ni estas tre
felicaj pri nia suk-
ceso, kaj esperas ke
multaj interesitoj
venös ol la diversaj
ofertitaj kursoj.
Por laarode Kunba-
talantoj estis sperto,
kiu plifctigis la senton de komuneco kaj la
fervoron per Esperanto.
Ni denove volas kore danki ol ciuj, kiuj
agadis por la komuna celo.

Lo'"t rajoHo H.'t h f-cf'netvJe:



El Nia Klubo

Singend und spielend Esperanto lernen
Ob CFrisch ling oderalter Hase - jeder profitiert
in unserer Sing- und Spiel-Runde!
Wir singen gemeinsam Esperanto-Lieder und
ins Esperanto übersetzte internationale Lieder
und spielen Sprach- und Gesellschafts-Spiele
(natürlich ebenfalls in Esperanto).
Egal, ob Sie zu lernen beginnen oder ihren
Wortschatz erweitem oder ganzeinfach Spaß
haben möchten - kommen Sie freitags um
16:00 oder 18:00 Uhr ins Esperanto-Haus!
Alle von 8 bis 80 sindwillkommen, gerne auch
Mutter/Vater mit Kind(ern)!
Kontcrfct: Tel. 58 71 82, Irmgard Karst

u Novulo aü spertulo - ciu profitos en nia
Kanta kaj Luda Rondo!
Ni komune kantos Esperanto-kantojn kaj en
Esperanton trodukitajn internaciajn kantojn
kaj ludas lingvajn kaj sociajn ludojn (kompre-
neble ankau en Esperanto).
indiferente, cu vi komencas lerni aü deziras
ampleksigi vian vortoscion aü simple volas
amuzigi - venu Vendrede je la 16a aü 1 8a
h^oro al la Esperanto-Domo!
Ciuj de 8 gis 80 jaraj estas bonvenaj, volonte
ankoü patr(in)o kun infano(j)!
Kontokto: Tel. 58 7= 32, Irmgard Karst

Sukcesa "Schnupperkurs"
Dimancon, la 20an de Septembro okazis la
"Schnup'perkurs" (prova kurso), kiun ni
ofertis al la vizitantoj de la ekspozicio DU
und Deiine Weh. Persimpla lotumado- ciu
rajtis senpage preni unu loton - eblis gajni
senkostan partoprenon, anstataü pagi DM
20,-kiel kotizon. El lagajnintoj de la lotumado
- estis 60 - venis al la kurso 21!

Ec venis kelkaj, kiuj ne gajnis, tomen intere-
sigis kaj pagis. Inter la 14a kaj la 17a horo la

klubeja salono estis sufice plena, car krom
lagastoj ankaü ceestis interesitaj membroj de
la klubo kaj - kompreneble - la kursgvidantoj.
Multaj (plejparte) junajhomojaüskultisalla
klarigoj pri la Internacia Lingvo kaj ties ovan-
tagoj. Eine almenaü kelkaj decidis eklerni la
lingvon. Ciu, kiu iam organizis kurson, scias,
kiom malfacila estas varbado:

El sesdek personoj ses kursanoj vere estas
bona sukceso! BK

Diversaj Temoj

Silezia

Esperanto-Asocio
En 1992 estis fondita Silezia Esperanto-
Asocio kun sidejo en Wroc^aw (Breslau).
Iii kunlaboras kun Movodo de Liberaj
Demokratoj kaj Silezia Genealogia
Sociefo (ambaü uzas Esperanton).
Komuna adreso:

ülica Dubois 3

PL - 50-9'52 Wroc/ow 17

Landa Ligo
Schleswig-Holstein
Sabaton la 19an de Septembro okazis la
fonda kunveno de la Landa Ligo Schleswig-
Holstein de GEA en Lübeck. Post multaj
jaroj, dum kiuj ne ekzistis landa ligo, nun
tarnen sukcesis la fondigo: Gvidos la lan
den ligon s-ino Lehmann de la grupo el
Rendsburg. La venonto landa konferenco
okazos en Kiel, komence de 1993. (HB)



Diversaj Temoj

Voj-indikiloj
En la Hamburga urbo-parto Altona ci-somere,
kiam neniu estis hejme, oni intersangis nom-
sildojn de iu strato. La lastan kvaronon de
Virchowstraße (lau fama kuracisto) oni nun
nomas Karl-Woiff-Straße - iaü juna viro ei
Altona, kiu estis ekzekutita la 1 an de Auguste
1933. Lau evidente falsaj atestantoj Ii estis
jugita kulpa pri atenco al Nazia demonstracio
en Julio 1932, same kiel tri aliaj, August

la State kaj la civitanej teleris ec pli: La pelice
ne malhelpis atakejn kentraü hemej kaj ebjek-
tej. Oni akceptis la ferigen de demekratie, de
hemaj rajtej, de hema digne. Reste neniu
pretestis en 1938, kiam brulis la sinagegej,
kaj kiam lajudej estis depertitaj.
En 1938 la pelice nur rigardis...
Kaj en 1992 la pelice nur rigerdas, kiam en
Germanie eni atekas hemejn per stenej kaj

Nacti Karl W. (1911-1933).

Opfer des Nationalsozialismus

Lütgens, Walter Möller kaj Bruno Tesch. La
pelice gardis la demenstracien tra tiu parte de
Altena, kiu estis terene de Kemunlstej, lau la
legej de la Respubliko de Weimar. La
State pli atentis pri la kemunistej, el pri la
disvastigo de la Nazia terere. La pelice trank-
vile rigardis, kiam la lOan de Marto 1933
Naziej nekte kenkeris la urbedemon de (tiam
memstara) Altena. La urbestro, Max Brauer,
devis fugi. Per falsaj atestoj la Nazioj sukcesis,
ke eni sercis lin pelice en tute German,e pro
"steladede la urba kaso". Li nur povis reveni
el Usene en 1946 - kaj farigis urbestro de tute
Hamburg... Post kiam la stato cedis en , 933,

fajre. La pelice vane atendis erdenojn, sed la
pelitikistej ne havaskencepten. Lacirkenstan-
cej estas kemplikaj: FRG ne estas enmigra
lando. La sola eble per eniri estas, peti
politikan azilon; Tien faras miloj, multaj
pro ekenemia metive; tre multaj per la admi-
nistracio, kiu devas decidi, cu ozilpete estas
pravigebla. Per azilpetantej la State transpre-
nas ciujn kostofn kaj denas logejojn.
Multaj Germanoj koleras, ke eksterlandanej
sajne pli bone estas prizergataj ei Germanoj,
kiuj ne havas laberen nek legejejn. Kulpas la
pelitikistej, kiuj ne reagis el problemoj - sed
eksterlandonoj estas lo propekaj kaproj.

BK



I Instruado 6
Kursoj en la Esperanto-Domo

En tiu ci jaro la unuon fojon ni prezentas ferion kurson en cütuno; dum tuta semojno:
De la 5a de Oktobro gis la 9a de Okfobro

de Lundo gis Vendredo ciam de la 1 Oc gis Ig 1 8c horo
Dum tiuj kvin togoj en grupo kunicboro okozos lerncdo, prokfikado,

diskütoj, komunc mongodo koj iudodo.
Lg prezo de DM 200,- (ierncntoj 150,-) inkluzivcs iernoiibron, aiicn

mctericion, 5 tcgmGngojn kaj trinkG|ojn.

Ciu-semajna kurso okazcs Senstreca kurso en Paroüga Rondo
Merkrede de Ig 1 8g gis Ig 20g horo Mcrde de Ig 17:30 gis 19:00 h
kosfoj: DM 150,- (resp. 75,-) kostoj: DM 120,-

El la universitato
Dum iosomera semestro 1992 denove okozis

kurso pri "Esperanto - Sfrukturo, leorio kaj
prakfikado de planlingvo" ce lo Homburgo
universitato. La 2-horaj prelegoj/semajne efek-
tivigis kodre de la iingvistika fakultato
ciun vendredon de la 1 3a gia 15a horo, ekde
lalOo de Aprilo gis la 10a de Julio.Ceestis
Komence 12 gestudentoj ei diversaj fako-
roj(anglistiko, siovistiko, generab iingvoscien-
co, roniana seminario, komerc-hispana semi-
nario, politiksciencoj,informadiko kaj biolo-
gioj. Bedaürinde al lajus en la komenco de lo
semestro plurfoje pro festotagoj (nome la
paska Sankta Vendredo kaj la la de Majoj
interrompito kurso mankis la bezonata stimula
efiko de la unuaj lekcihoro|. Sed laünombra

"srumpo" dum nedevigaj universitataj kursoj
estos bone konata. Tomen restis kvin fidelaj
studentoj (infer iii Hispono kaj Usonanino) gis
la fino de la kurso.
La dekano de la Iingvistika fakaro renovigis
la "universitatan mstiukomisutecon por
Esperanto" per la venonta(j) semestro(j),
kvankam la gisnuna instrukomisiito estos pen-
siulo ekde Septembro 1992. Do ankaO dum la
vintra semestro 1992/93 okazos la regula
Esperanto-instruado (por studentoj el ciuj
fokaroj) ce la universitato de Hamburg. La
sekvonta universitato kurso komencigos
vendreclcn, la 23an de Oktobro 1992
je la 1 3a horo en lo filozofo-turo (von-Melle-
Park 6, kursejo n-ro 564). R Sachs

Pro la pasintsemestra grandega sukceso en la
Arensburga popolaltlernejo (kiam partopre-
nis la neatendite granda nombro de 22 aeaüs-
kultantoj la Esperantokurson en Marto ̂ 992),
b estro de la lernejo denove anoncis similan
<jrson dum la VHS-Iingvoprogramo
992/93, titolita " Enkonduko en la plan-

VHS Ahrensburg
lingvon Esperanto" por b venonta VHS-
semestro. La 1 4-horan kurson, kiu okazos je
du sinsekvaj semajnfinoi (Vendrede, la
I3an kaj 20an de Novembro je b 17a gis
20a horo; Sobate, b Man kaj 21 an de
Novembro je b 15a gi.s 19a horo) gvidos
denove nia kbbmembro Rüdiger Sachs.



Nia Programo 5/92
Klubejo malfermita faüde ekde 18:30.
Mangoj: 19:00 - 19:30. Programo: 20:00.
Studrondo: sabate en semainoj kun para
numero: 14:00.

GIS: ciun lastan lundon: 19.30 h.

Paroliga Rondo: ciun mardon; I 8:30.

Klubhaus donnerstags ab 1 8:30 geöffnet.
Essen: 19:00 - 19:30. Programm: 20:00.
Studrondo: sonnabends in geraden Kalender
wochen: 14:00.

GIS: jeden letzten Montag; 19:30.
Paroliga Rondo: jeden Dienstag; 18:30.

Oktobro Novembro

1  Uteraluro vespero 5  Hello Lanka: diapozifivoi
Korf-Heinz Hoffmonn: Lxi UK en VIeno '92

Humurajoj 12 S-ro Rojas ei Argentino
3  Studrondo raportas pri

8  Hans Schüft:
Kulturo de Indianoj

Rememoroj de 14 Studrondo
olda Esperantisto 19 Diskuto pri

15 Templln (raporto) kluboj aferoj
17 Studrondo 26 Wolfgang Löbel:
22 Frank Merla: Pola Pomerio

Muziica vespero (diopozitivoj)

26 GlS-Kunveno 28 Studrondo

29 Werner Bormann: 30 GIS-Kun\reno
Ungvoproblemo en EK

Zamenhoffesto 1992
La ci-jara Zamenhoffesto okazos Sobaton, lo 12an de Decembro.

La komuna festmango komencigos je la 20a horo.

Bonvolu anoncigi por la mango ce:
Elsbefh VVielgus
Tel. 25 29 36



I El Aliaj Federaciaj Landoj s

Deutscher Esperanto-Bund e.V.
Landesverband Mecklenbiirg-Vorpommern

Einladung
zum 26. Wochenendseminar in Neubrandenburg

Termin: 06. - 08. November 1992 Ort: "Haus der Begegnung"
Friedrich-Engels-Ring, 0-2000 Neubrandenburg (1. Haltestelle nach dem Busbahnhof)
Beginn: Freitag, 19.00 Uhr, Ende: Sonntag, 12.00 Uhr

ZsHpbn: 06.11.92 19.00-21.00 Uhr
07.11.92 09.00-17.00 Uhr

19.00-21.00 Uhr

08.11.92 09.00-12.00 Uhr

Inhalt:
- sprachliche Übungen
- Diskussionen

- Vorträge

alles in Esperanto, auch für Anfänger;
zugeschnitten nach Bedarf;
Aufteilung in Gruppen:

Anfänger

Anmeldung an: Werner Pfennig Fortgeschrittene
Fohlenwinkel 1 3
0-2000 Neubrandenburg

Anmeldung

Vorname

StroBe Ort

Verbindliche Anmeldung für Übernachtung: (ca. DM 30,- / Nachf)

Oo6./07.1 1. d 07./OB. 11. (Bitte ankreuzen)
Anmeldung bis zum 15.10.92!

Dahj m U ntersc h rift



9 Opinio

Alia provo, klarlgi la participojn
Mi konsentas kun Benno Klehr, ke Esperanto
estas memstara llngvo kaj ne bezonas gramo-
Hkan apogondealiaj lingvoj, koj ke participoj
estas adjektivoj. La diskuto, cu participo estas
verbformo, estas superflua: gravas nur, ke la
radiko antau-afrjj/-, -i(n)t-, -ofnjf-estasverba,
do esprimas agon. Por klarlgi la participojn,
Benno Klehr ne volas uzi la nocion rrirzpo,
sed preferas stato. Bone, do: En -a(n)f-, -i(n}f-

(n.jt (kaj ec en -as, -is, -osj a signifas dum-
agan staton, i post-agan staton, oantau-agon
staton. (Temas pri la ago de la verba radiko.)
Krome:se la participo ne estas "izola"(kielen
kapiifasoldato], sed predikata adjektivo (mis-
gvide nomata "kunmetita formo"), la dum-
resp. post- resp. antaü-eco de la stato estas

relativa al tiu de la prsdikato. Tio validas
indiferente, cu en la frazo "S-o estas A-ata"
(resp. "...-ita") S estas anstataüigata per knab
aü masin, kaj A- per bat resp. uz. Tiu
indiferenteco signifas simplecon, regulecon,
senesceptecon.
Kontraüetio, kion Benno Klehr postulas, nome
üiskuti iaaspektojn deciu verbo, cu ekzemple
bati komencigas antaü la unua bato (ho jes, mi
opinias] ktp., por decidi, cu post bat uzi ata
au ha, tion mi nomas neregula sistemo de
participoj: kun komplika (internacio?) klasifi-
ko de verboj, kun sennombraj esceptoj (legu
ekzemple pri klasifikehibridaj verboj en Plena
Analiza Gramatiko).

Kara leganto
Kelkfoje mi miris pri la olparolo "kara legan
to" en kelkaj gazeto; kial ne karaj legantoj?
Nun mi scias: El la multaj homoj, kiuj enmani-
gas kaj rigardas eldonafon, la plimulto nur
plukas bezonatajn informojn. Versajne la inun-
do de presafoj ankaü en Esperantujo atingis
punkton, kie la atento malaperas. Fakte estas
unuopuloj, kiuj komplete legas ankaü nian
bultenon. Do, kara leganto Rudolf Fischer,
mi atendis iom pli grandan ehon al mia
provoka artikolo malkuragaj lingvistoi.

ol unu (vian)

Rudoif Fischer

respondon. Mi scias, ke mia
artikolo enhavis kelkojn "erarojn" - sed la
atendita reago de la legantoj bedaürinde ne
vanis. Versajne tio estas unu el la molavan-
tagaj trajtoj de la Esperanta movado, ke ne
ekzistas sufica lingva konscio ce giaj uzan-
toj. Aü eble male, tio montras, ke Esperanto
estas uzata lingvo, kvazaü natura lingvo,
kies uzantoj ankaü ne pripensas la gramati-
kon... Cu eble pri tiu temo pli da legantoj satas
skribi al la redakcio? Benno Kieh,

La Cefurbo
Laü la decido de la federacia parlamento
Berlin estas la cefurbo de Germanio.

Tamen sajnas, ke ec ne la kanceliero vere
volas tion. Ii estas la persono, kiu laü la
konstitucio fiksu la gvidadon de la^politiko.
Sed Ii ne diras: Mi iras al Berlin... Cu Ii eble
tarnen preferas la urbon Bonn, car gi estas pli
proksima al lia hejmo apud la Rejno? Cu al
Ii la satata porka stomako estas pli grava
ol la bonfarto de Germanio? La onidiro, ke
okazis aneksado de GDR, certe trovos

pluajn subtenantojn, speciale en orienta Ger
manio, kie oni kredis ?ion, kion la kancelie
ro promesis, se ne baldaü la politika vivo de
Germanio fakte translokigos al Berlin.
Dum kiam cio ankoraü estas direktita de la

okcidento, ne povos okazi plibonigo en la
oriento. Orienta Germanio ne povas resti
kolonio de la okcidento! La kolonialismo
pasisi Unuigo signifas samecon.
Do, politikistoj, foje respektu la volon de la
popolol BK



El Aliaj Landoj 10

Latvio:

stato revivigas
Latvio estas b dua plej granda bndo el b tri
Baltaj respublikoj, kun areo de 63.700 kvadro-
taj kilometroj kaj 2,68 milionoj da enbgantoj.
La Cefurbonomigas Riga kaj havas 900.000
enbgantojn. Gis 1990 b bndo estis parto de
Soveta Unio. Granda parto de Latvio estas
agrikulture uzata. La industrio okupigas pri
elektroniko kaj fajna mekaniko. La havenoj ce
b Balta Maro estas tre gravaj.
Historie: En b 1 1a jarcento estis fondita
Cisterciana monafiejo apud b enfluejo de b
rivero Dvinoen b Baltan Maron. La monatioj
komencis Kristanigi bregionon. En 1201 estis
fondita La Episkopejo Riga, en b urbo validis

Peterburgo
Finnlando

Daugovpils

Litovio
Kaunas

b Germana (Lubeka) Juro. En 1282 Riga
farigis membro de b Honso. La Germana
Kavalira Ordenoen 1336 konstruis kaste-
lon en Riga kaj regis b tutan regionon, nomita
Livlando. La grandaj potencaj bndoj cir-
kaüe daDre disputis pri tiu grava apud-mara

regiono. Post 1561 Livbndo farigis
parto de Litovio, en 1569 de Polbndo
kaj en 1831 de Rusbndo. Post b unua
mondmilito b unuan fojon Latvio estis
memstora stoto.

Per bkontrakto inter H/f/erkaj Stalinde
1939 Latvio farigis parto de Soveta
Unio en 1940. Estis logigita j Rusoj en b
bndo, por rusigi gin. Tarnen Latvio ne
farigis rusa, sed konservis proprajn
kulturon kaj ling\'on.
Hodiaü b bndo suferas je grandaj
ekonomiaj problemoj, kiel ciuj aliaj
iamaj Sovetaj respublikoj. Tomen oni
esperas, ke b proksimeco al Skandi-
navio kaj al Germanio povas iom pli-
faciligi b revigligon de komerco bü b
tradicio de b Hansaj urboj. Fakte al ni
en norda Germanio b urbo Riga sajnas
iel konata: Gi aspektas tiel, kiel aspek-
tas malnova Hansa urbo. La kotedro-
lo estas konstruita el brikoj. En gi tro-
vigas b plej granda orgeno de Eüropo,
kun 6768 fajfiloj. La pregejo de S-
to Petro el b jaro 1209 estas b plej
malnova konstruajo de b urbo. Gia
ligna turo kun alteco de 137 metroj
estas b emblemo de b urbo.

ße.Kio Kle/tf



n  Landa Ligo [
Text der Gründungsvereinbarung

Vereinbarung zwischen dem Esperanto-Verein Hamburg e.V. (HES) und dem Arbeitskreis
Internationale Sprache Esperanto (AK);
1) HES und AK bilden gemäß Vorstandsbeschluß vom 28.02.1985 (HES) und Beschluß der
Geschäftsführung des AK vom 8. Februar 1985 den Esperanto-Landesverband Hamburg (LV)
im Deutschen Esperanto-Bund e.V. (DEB). HES stützt sich dabei auf § 2(1) seiner Satzung.
Dieser LV ist die regionale Untervereinigung des DEB im Bundesland Freie und Hansestadt
Hamburg nach Artikel 5 Absatz 5 der Satzung des DEB.
2) Mitglieder des LV sind die Mitglieder von HES und die Mitwirkenden des AK. Der AK hat
Ober seine Mitwirkenden eine Liste aufzustellen und fortzuschreiben.
3) Ziele des LV sind:



Studrondo 12

Märkische Allgemeine Zeitung:
"Mi salutas vin"

Esperanto in Templin
Um die Jahrhundertwende wohnte in der

polnischen Grenzstadt Bialistok der Augen
arzt Ludwig Lazarus Zamenhof (1859 -
1917). Dort, im Viel Völkereck, mnßteer nach
blu tigen Au seinandersetzungen, die Sprach
barrieren der Menschen erleben (ein leider
äußerst aktuelles Thema). Er knobelte, um
demabzuhelfen, au s vorwiegend lateinischen
und romanischen Wortstämmen das Espe-

"Ekslcursoal Templin". Unter dieser Schlagzeile berichtete Hanne
lore Brunow (auf dem Bild 3. v. rechts) in der Fachzeitschrift
"Esperanto" - Hamburg-über ein Treffen der Sprachfreunde in der
hiesigen Kreisstadt. Horst Steinbrück und seine sieben hanseati
schen Esperantogäste fanden freundliche Aufnahme bei der
Familie Koppen, bei der sie sich auch auf diesem Wege für die
Gastfreundschaft herzlich bedanken möchten. MAZ/Benedix

Rim. de red.:
Bedaürinde mankas la dato de la publikigo (Junio 1992).
Mi kicpodis ekzakte kopii la tekston el la gazeto Märkische
Allgemeine - kun ciuj eraroj - espereble sen aldoni pliajn.
Jen olia pruvo, kiom maifocila estas la Germana! BK

ranto zusammen. Heute sprechen über drei
Millionen Menschen auf der Erde diese äu

ßersteinfach zu lernende Sprache. Auch im
Kreis Templin sind einige Enthusiasten dem
Esperanto mächtig. Im Kulturbund des Krei
ses arbeitet seit langem eine Esperantoge
sellschaft, die vormals über 20 eingetragene
Mitglieder zählte. Diese hatte am vergange
nen Wochenende Besuch aus Hamburg.

Esperantisten aus der
Hansestadt trafen sich am

Samstag bei der Familie
Köppen im Wilhelm-
Busch-Weg, um, natürlich

in Esperanto, ihre Erfah
rungen auszutauschen.
Frau Hannelore Brunow

konnte als gebürtigeTem-
plinerin über verwandt
schaftliche Beziehungen

die Kontakte wieder her
stellen, dienun ausgebaut

und gepflegt werden sol
len. In Templin bemühen
sich um die Sprache ins
besondere Herr Horst
Steinbrück aus Warthe
und Frau Annemarie Senf.

Wer diesbezüglich Am
bitionen hat, ist im Qub

der Esperantisten stets
willkommen.

"Mi salutas vin" (Ich be
grüße Dich), wird er dort
alsersteszu hören bekom-

nil^D. Gerd ßenedix


